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www.svatyvojtech.cz

Noblesní hotýlek 
v prvorepublikovém duchu

Letohrádek sv. Vojtěch  • U Smrčků 334 • 394 64 Počátky 
T: +420 561 034 834 T: +420 733 604 669 • E-mail: info@svatyvojtech.cz

•Zveme vás k prožití romantických nocí i dnů
•Vaše starosti přenechte našemu služebnictvu

Těšíme se na vás před branami léta... 

zcela n
ezávis

lé

redakce@stribrnebrno.cz • telefon: 777 122 009 • www.stribrnebrno.cz 

                                                                              Číslo 6 • ročník II. • červen 2020

Toto číslo 
vyšlo 

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn

čtěte na stranách 
6 a 7

RENATA MACHOVÁ, 
majitelka Hůlkárny v Panské 9  HR

DI
NA

, očImA čteNáře

    "K nám bez hole, 
od nás s holí."

Damodara
veganské 

a bezlepkové 
potraviny

kupujte na
vsehomlynek.cz

o NĚmŽ Se NemLUVÍ
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Markéta Jetelová 
moderátorka a redaktorka

 „Jedinečný pohled na Brno, při kterém 
vám dojde, že toto město k vám patří 

a vy patříte k němu.“

Zdeněk král 
hudební skladatel a klavírista

„Když se řekne Špilberk, vybaví se mi otázka mé 
malé dcery, jestli se tento hrad jmenuje podle 

režiséra Spielberga.“

ondřeJ Blaho 
 moderátor dobrého rána na Čt 2 

a programový ředitel hitrádia City brno
„Nejvýznamnější brněnská dominanta, 

jako dělaná na pořádání koncertů a divadelních 
představení, má nádvoří pod širým 

nebem.“ 

aleš SvoBoda 
znaleC brněnského podzemí

„Brno.“

Jediný
redaktor

„Když děláš věci s  lás-
kou, dáváš tím lidem 
ve svém okolí doživotní 
vzpomínku, že jsi tu pro 
ně byl.“   Jan Tříska

sůl moudrosti

 Martin Cibulka 
„Stříbrné Brno – 
osvěžení pro teplé 

červnové dny.“  

Po  několika dnech bylo na-
počítáno osm mrtvých a pa-

desát zraněných. Policie brzy 
zjistila, že výbuch nastal v  po-
koji č. 7, ve kterém byl přihlášen 
k  pobytu ostravský technický 
úředník Adolf Bauer. V  tomto 
pokoji se ubytoval v  neděli 30. 
července ve 22 hodin s mladou 
ženou a  přibližně dvouměsíč-
ním dítětem. Už druhý den 
po  výbuchu policie vypátrala, 
že jméno Adolf Bauer je smyš-

lené a pravá totožnost údajného 
Bauera je zjištěna. Šlo o jednatři-
cetiletého stavitelského asistenta 
Zdeňka Knoppa, narozeného 
ve  Vizovicích, naposledy při-
hlášeného v  Bratislavské ulici 
č 5. Doprovod mu dělala jeho 
přítelkyně, třiadvacetiletá br-
něnská švadlena Irma Zwie-
selbauerová, narozená a  také 
naposledy přihlášená v  Příční 
ulici č. 6. V náručí tehdy nesla 
jejich dvouměsíčního synka 
Zdeňka. Zdeněk Knopp si svůj 
těžký kufr nechal tehdy přinést 
na  pokoj a  po  chvíli objednal 
láhev vína. Za poslední peníze 
si v  recepci hotelu ještě koupil 
cigarety. Následné vyšetřování 
odhalilo, že Knopp před dvěma 
lety přišel o zaměstnání a začal 
propadat depresím. Snad je-
nom on věděl, že má navíc tu-
berkulózu. K dalšímu prohlou-
bení jeho špatného duševního 
stavu došlo těsně po  narození 
syna Zdeňka. Na pokoji kouřil 
jednu cigaretu za  druhou, lá-
hev vína se vyprázdnila, Irma 
uložila synka a dívala se z okna 
na krásný protější Dům U čer-
veného raka.   Pokračování příště 

BRNĚNSKÉ 
          I NeBRNĚNSKÉ 
HřÍCHY

Vydavatel: Martin Cibulka, Brno
Evidenční číslo přidělené 
min. kultury ČR: MK ČR E 23713
Náklad: 10 000 ks, měsíčník
Foto: archiv vydavatele, Brněnská
encyklopedie, Česká televize, MZA, 
ČRo Brno, čtenáři

Co se vám vybaví, když se řekne Špilberk?

 Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí...

Před pár dny tomu bylo rovných 30 let 
kdy parta tří brněnských foglarovců 
založila Sdružení přátel Jaroslava Fo-
glara (SPJF). Byli to Karel Janský, Jiří 

Punčochář a Miloš Vraspír, k založení 
tehdy obdrželi písemný souhlas spi-
sovatele Jaroslava Foglara - Jestřába. 
Jedním z hlavních cílů bylo nejen sdru-
žovat jak starší foglarovskou generaci, 
tak i mladé zájemce o život a dílo Jes-
třába, pořádat letní tábory, sportovní 
soutěže a víkendové výpravy pro školní 
mládež.
Po  přípravných pracích SPJF přistou-
pilo k  vydávání barevného časopisu 
Bobří stopou v červnu 1992, od ledna 
1998 pod názvem Bobří stopa. Dosud 
vyšlo 125 čísel. Mimo Bobří stopu jsou 
vydávány pěkné pohlednice, různé 
sběratelské kartičky a  Pamětní listy. 
Sdružení se dostalo do povědomí ne-
jen v  Brně foglarovskými výstavami, 
ale i setkáváním od roku 1992 ve Slu-

neční zátoce nedaleko Ledče nad Sá-
zavou, kultovním místem kde tábořili 
Hoši od Bobří řeky, resp. hoši ze skaut-
ské Pražské Dvojky od  dvacátých let 
minulého století. Setkání se zúčastní 

zpravidla 200 účastníků - tj. foglarov-
ců, skautů, trampů a zálesáků. Letos se 
setkání uskuteční v sobotu 20. června. 
Bližší podrobnosti rádi sdělíme na ad-
rese: SPJF, Box 245, 658 45 Brno. 

Foglarovci oslavili jubileum

Brněnská Stínadla
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FotoGRAFIe Z PAmátNÍKU

Nejlepší 
zákusky
a dorty
Veveří 14, Brno 
tel.: 541 211 372 
Libušina třída 19
Brno-Kohoutovice
tel. 601 522 397

Řidičské 
rukavice 
– skvělý dárek 

pro gentlemany 
a krále silnic.

A TO NENÍ VŠECHNO! 
Více na: www.kvalitnirukavice.cz  

Tel.: 603 249 729

Tradiční česká výroba A TO NENÍ VŠECHNO! Tradiční česká výroba A TO NENÍ VŠECHNO! Tradiční česká výroba

Barevná minulost pasáže aLfa

www.alfapassage.cz

Původní návrh interiéru kina Alfa je připisován Bohuslavu 
Fuchsovi, ze vzpomínek historika architektury Felixe Haase se však 
dozvídáme, že autorem mohl být brněnský architekt Norbert Trol-
ler, což ale není dodnes prokázáno. Kino Alfa svůj provoz zahájilo  
1. března 1932 premiérou filmu Bílé opojení (Der Weisse Rausch), 
který byl značně propagován i v dobových periodikách: „Zvukové 
kino Alfa Poštovská. Prvotřídní podnik nejlepší vnitřní výpravy 
hraje sportovní velkofilm Bílé opojení. Prvotřídní sportovní výkony 
známých mistrů lyžařů. Představení o ½ 5., 7. a ¼ 10 hod. Předpro-
dej denně od 10 – 12 hodin dopol.“ Hlavní roli v tomto velkofilmu 
tehdy ztvárnila významná německá filmová herečka, tanečnice, 
režisérka a fotografka Leni Riefenstahl (1902–2003), jejíž krásu 
na filmovém plátně ocenili především pánové.  Pokračování příště

Krapfengasse (dnes Kobližná) v roce 1907 – pohled od Pohořelce k dnešnímu Malinovského nám. Vpravo ještě nestojí Baťův palác (OD Centrum), vlevo nestojí obchodní dům 
(železářství) Konráda Vichra. V budově vpravo byla hojně navštěvovaná kavárna Café Wien. Kobližná bývala o mnoho delší, jezdila tudy tramvaj a lidé se k sobě chovali uctivě. 

	 Přemyslovo	nám.	22
	 Brno-Slatina	
	 tel.:	770	111	077
www.restaurant-goa-slatina.cz		 

Denní menu • Rozvoz jíDel 
DáRkové poukazy

 

T ě š í m e  s e  n a  v á s

Geislerova	34
Brno-Židenice	

tel.:	602	505	551
www.restaurant-goa.cz

Indie je daleko, ale my jsme blízko... Přijďte!
OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

Leni Riefenstahl
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Pohled do Kopečné (tehdy Berggasse) od křižovatky s dnešní Anenskou. Až na první domeček (vlevo), který stojí dodnes, všechny ostatní zmizely. Věčná škoda! 
Ulice vznikla v 17. stol., kdy byla pojmenována Pod Puhlíkem, podle části návrší Petrova. Trhovkyně před domem by mohly povídat… 

V pátek 29. 6. 1962 byl ofici-
álně zahájen provoz mezinárod-
ního hotelu International v ulici 
Husova. Předchozí den byla při 
této příležitosti uspořádána tis-
ková konference. V době svého 
otevření hotel disponoval 287 
pokoji a nabízel ubytování při-
bližně pro 700 hostů, o které se 
staralo 300 zaměstnanců. Dříve 
v  těchto místech stávala velká 
kasárna. Sousedící Panenská uli-
ce byla proslulá svými nevěstin-
ci, kočičími hlavami a černými 
fiakry zejména po setmění. 

  teNKRát A DNeS
kopečná v roce 1906

                  M a r t i n o v y  ú l o v k y

včerejšek dnes

•Nabízíme sudová a lahvová vína od moravských vinařů.
•Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!

ÚTulNá viNoTéka
          u Terezky

Grohova 17, Brno • Otevřeno každý den
Najdete nás na facebooku: facebook.cz/prodejvinasdegustaci

Doušek vína od Terezky, 
       na světě je rázem hezky!

kopečná dnes

Naši státní vlajku zná snad 
každý. Málokdo však tuší, kdo 
je jejím autorem. Jaroslav Kur-
sa (1875 – 1950) se 
narodil v  Blovicích 
u Plzně do učitelské 
rodiny. Převážnou 
část svého života 
pracoval jako ar-
chivář Ministerstva 
vnitra, byl výtvarně 
velmi nadaný, měl 
hluboké heraldické 
znalosti a v  letech 
1925–1935 bydlel v  Brně-Krá-
lově Poli. Ve svém volném čase 
se zabýval genealogií. Koncem 
roku 1918 byla vytvořena znaková 
komise, složena ze zástupců  jed-
notlivých ministerstev, politiků 
a mnoha odborníků. Po dlouhé 
diskusi se všichni shodli, že státní 
vlajka bude obsahovat slovanské 
barvy – bílou, červenou a mod-
rou. Pověřili Jaroslava Kursu, 
aby vytvořil návrhy vlajky. Kursa 

vypracoval řadu návrhů s  různě 
širokými pruhy, včetně návrhu 
s  modrým klínem sahajícím do 

jedné třetiny délky 
vlajky. Návrhy ko-
misi předložil 4. 7. 
1919. Komise dopo-
ručila zavést vlajku 
s  klínem, avšak po 
kritice některých po-
slanců a veřejnosti, 
a také na doporu-
čení výtvarníků, byl 
v lednu 1920 modrý 

klín protažen do poloviny délky 
vlajky. Tato podoba byla koncem 
března 1920 (100 let!) Revolučním 
Národním shromážděním schvá-
lena. Jaroslav Kursa tehdy obdržel 
4. 000 korun. Skromný, poměrně 
nevýrazný a zapomenutý Jaroslav 
Kursa dožil v Praze, pochován je 
však v čestném hrobě na Ústřed-
ním hřbitově se svou manželkou 
Boženou Kursovou (1882 – 1964), 
která se po manželově smrti do 

Brna natrvalo přestěhovala a zde 
také dožila. Jejich manželství bylo 
bezdětné. Dodnes se občas setká-
váme s chybným otočením vlajky. 
Pomůcka je však velmi jednodu-
chá. Vzpomeňme si na naše české 
pivo. Bílá patří nahoru, stejně jako 
pěna na pivě. V  říjnu roku 2005 
byla na rodném domě Jaroslava 
Kursy v  Blovicích odhalena na 
jeho počest bronzová pamětní 
deska. 

AŤ NAŠE VLAJKA VLAJE DÁL

Jaroslav Kursa (vlevo) s maminkou a sestrou Annou Skromný Jaroslav Kursa



S t ř í b r n é  B r n o  •  s t r a n a  5

Tato ulice 
vznikla na 
začátku 18. 
stol., kdy do-
stala název 
Judentorbas-
tei. U jejího 
začátku stá-
vala středo-
věká Židov-
ská brána. 
Od roku 1836 nesla název Ferdinandstorbastei a od roku 1908 Ru-
dolf - M. – Rohrer – Gasse podle majitele největší brněnské tiskárny. 
Svůj dnešní název nese od září 1946. Už víte? Cesta vpravo dolů už 
bohužel neexistuje a ulice je dnes zaplněna auty. 

zapomenuté ulice

I DomY PRomLoUVAjÍ...
V  tomto domě žil a zemřel jeden 

z  nejtajemnějších mužů v  historii 
novodobého Brna Rudolf Pleskač 
(1901–1971). Byl posledním brněn-
ským mistrem popravčím. Vyučil se 
tesařem a řezníkem. Po konci války 
bylo nutné rychle vyškolit spolehlivé 
popravčí mistry, kteří neselžou ani při 
veřejných popravách. Toto místo, o 

které byl tehdy velký zájem, získal právě Rudolf Pleskač. Za 
svou kariéru vykonal více než 100 exekucí na kolaborantech, 
konfidentech a bývalých gestapácích. Pleskač byl zřejmě nej-
výkonnějším popravčím v Československu a úřady byl po-
važován za velmi svědomitého a spolehlivého. Právě Rudolf 
Pleskač na nádvoří věznice na Cejlu 3. 5. 1947 sprovodil ze 
světa mj. kriminálního radu brněnského Gestapa Ottu Ko-
slowského. 8. 6. 1945 provedl 
první veřejnou popravu na 
dvoře tělocvičny v Údolní 3 
a rovněž také poslední neve-
řejnou popravu 11. 2. 1949 
na nádvoří věznice na Cejlu. 
Rudolf Pleskač byl v pozděj-
ším věku často spatřován na 
procházce s pejskem v okolí 
Barvičovy ulice.

Volejte Martinovi 777 122 009☎
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Pojďme se zatoulat do minulosti a připome-
nout si jak důkladně a obětavě se o své pacienty 
staral Doc. MUDr. Jaroslav Bakeš. I dnešní lé-
kaři bezesporu o své pacienty důsledně pečují, 
přístup Jaroslava Bakeše byl však naprosto ori-
ginální a obdivuhodný.

V roce 1908 píše Jaroslav Bakeš Leoši Janáčkovi: 
„Slovutný pane řediteli, ekzém, tj. osypání nohy jest 
následkem octanu. Račte prosím osypanou nohu 
natříti borovou vazelínou. Dobře bylo, že octan ráčil 
jste přerušiti. V sobotu osmělím se přijíti ku kontrole 
do varhanické školy.“

Autentické poznámky Jaroslava Bakeše: „Ope-
roval jsem paní Budišovskou Klementinu, vaginální 
exstirpace uteru pro velké myomy a hrozné krváce-
ní. Operace těžká, dvě hodiny. Leží u mě v bytě, už 
chodí a zakrátko půjde domů.“

„Dostávali po operaci dietní stravu. Stěžovali si, 
že jídlo je špatné, chtěli vína a pečeně. Byli nespo-
kojeni a dělali poznámky, že se s pacienty jedná dle 

knoflíků a že kdo se modlí, dostane lepší jídlo. I Jeho 
Excelenci panu hejtmanovi bývá však naše strava 
při jeho návštěvách nemocnice předkládána a vyjá-
dřila Jeho Excelence vždy svou spokojenost s quali-
tou této stravy.“ 

Doc. MUDr. Jaroslav Bakeš (1871–1930) byl 
iniciátorem zřízení Domu útěchy na Žlutém kop-
ci. S myšlenkou, že by bylo třeba v Brně vybudovat 
nemocnici pro ty, které žádná nemocnice k léčení 
nepřijímá, však přišla za svým synem Jaroslavem 
Lucie Bakešová (1853–1935). Jaroslav s matčiným 
nápadem postavit nemocnici souhlasil, jenže tuto 
myšlenku musel odložit, protože se značnými po-
tížemi uváděl do provozu II. chirurgické oddělení 
Zemské nemocnice na Žlutém kopci. Na první 
schůzi přednesl už promyšlený kompletní návrh 
na stavbu protirakovinného léčebného a výzkum-
ného ústavu. S  léčbou rakoviny už měl mnoho 
vlastních zkušeností, 7. 3. 1923 zavedl u nás jako 
první léčbu ozařováním, operoval karcinomy ko-
lorekta aj. Paní Lucie posílena synovým vystoupe-
ním prohlásila, že tuto myšlenku s pevným úmys-
lem přivede do zdárného konce. Jaroslav Bakeš 
se už od studentských dob ve Vídni přátelil s T. 
G. Masarykem a také s Karlem Englišem. K jeho 
zálibám patřila jízda automobilem, jízda na koni, 
sbírání a třídění minerálů. Byl také vášnivým lov-
cem, což se mu však stalo osudným. Na jednom 
ze svých oblíbených loveckých míst v Karpatech 
se nachladil a onemocněl zápalem plic. Jeho srdce, 
dvakrát postižené infarktem, to bohužel nevydr-
želo a v nemocnici v Nadwirné (Polsko) zemřel. 
Dům útěchy byl otevřen 5 let po jeho smrti. 

Doc. MUDr. Jaroslav Bakeš a jeho pacienti

Vyplétáme židle, tzv. Thonetky, křesla a jim podobné.

Jsme na nové adrese! salaJní 30, Brno-líšeň

•	výroba	zakázkového	nábytku	
	 z	masívního	dřeva
•	dřevěná	schodiště

Klobouky Dantes

Adresa: Náměstí Svobody v pasáži Omega, Brno
Otevřeno: pondělí až pátek 9–19 hodin, sobota 9–14 hodin

Sledujte nás na 
www.kloboukovyklub.cz

Člověk je doma 
tam, kde si 
pověsí klobouk 

Mlýnská 12, bydliště 
Rudolfa Pleskače

Jaroslav 
Bakeš 
při práci

Damodara
veganské 

a bezlepkové 
potraviny

kupujte na
vsehomlynek.cz
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Na jaře roku 1942 byla brněnská řídící úřadovna Gestapa konfrontována s novým protivníkem v podobě parašutistů vyslaných na 
protektorátní území z Británie. Jednalo se o skupiny první vlny, jejichž příslušníci začali v Čechách přistávat v říjnu roku 1941. 

LeSt NA BRNĚNSKÉ PřeHRADĚ

V Brně se jako první objevili 
parašutisté skupiny Silver 

B Jan Zemek (1915 – 1994) a 
Vladimír Škacha (1920 – 1987), 
kteří letěli ve stejném letounu 
s  desanty Antropoid a Silver A. 
Seskočili nedaleko Přelouče, jen-
že celá operace skončila fiaskem. 
Vysílačka jim přestala fungovat, 
zklamaly je záchytné adresy, oba 
muži nakonec našli útočiště u 
Zemkových příbuzných v  Brně. 
V  Řečkovicích a Židenicích 
se jim podařilo nepozorovaně 
ukrývat až do konce roku 1944, 
kdy byl prozrazen úkryt Vladi-
míra Škachy v Severní ulici. Po-
dařilo se mu nakonec uprchnout 
až do Ostravy, kde byl ale dopa-
den. Byl deportován do koncen-
tračního tábora Flőssenburg, 
v  krutých podmínkách se však 
dožil osvobození. Po návratu do 
Československé republiky odešel 
z armády a začal v Brně pracovat 
jako národní správce u firmy Ze-
lenka – Lahůdky – smíšené zboží 
v Lidické ulici. V roce 1947 do-
konce odmaturoval na gymnáziu 

v Křenové, poté dlouhá léta pra-
coval jako vedoucí potravin na 
nám. Svobody. Okupace (21. 8. 
1968) jej zastihla na rodinné do-
volené v Rumunsku. Rozhodl se 
pro emigraci a odjel s celou rodi-
nou do Toronta, kde žil až do své 
smrti. Jan Zemek tehdy zatčení o 
vlásek unikl a v lednu roku 1945 
se dostal až do buchlovských 
lesů, kde se v partyzánských řa-
dách dožil konce války. Po válce 
zůstal v armádě, ale v roce 1950 
byl zatčen a komunistickou justicí 
byl odsouzen ke dvěma rokům 
vězení na Mírově. Po propuštění 
pracoval v První brněnské strojír-
ně. Až do své smrti bydlel v Dře-
vařské č. 23. Brněnské Gestapo 
se dále rozhodujícím způsobem 

podílelo na likvidaci desantů 
ZINC a BIVOUAC. Výsadek 
ZINC ve složení Oldřich Pechal, 
Arnošt Mikš a Slovák Viliam 
Gerik opustili útroby letounu 
Halifax hodinu po půlnoci 28. 3. 
1942. Měli dopadnout v blízkosti 
obce Vřesovice (Chřiby), jenže 
kvůli navigační chybě se omylem 
ocitli na zasněžených pláních až u 
slovenských Gbel. Ukryli padáky 
a kombinézy a začali pátrat po 
záchytných bodech. Nic však ne-
poznávali. Po rozednění Oldřich 
Pechal zjistil, že jsou přibližně 70 
km vzdušnou čarou od místa 
určení. Čekala je velmi nebez-
pečná cesta, tak Pechal rozhodl, 
že se rozdělí. Mikšovi a Gerikovi 
se přechod bez problémů podařil 

a v Buchlovicích konečně ukry-
li radiostanici. Pechal ale štěstí 
neměl. Při překračování potoku 
Radějovka se domníval, že už je 
v Protektorátu. V kořenech stro-
mu chtěl ukrýt aktovku s penězi, 
které byly určené na obnovu a 
posílení odbojové organizace. 
Myslel si, že se pro ně později 
vrátí. Netušil však, že je v  blíz-
kosti státní hranice a najednou 
jej překvapili dva němečtí celníci. 
Začala přestřelka, při které Pechal 
oba celníky zastřelil. Jenže přitom 
přišel o aktovku a také o faleš-
nou legitimaci, podle které se jej 
nacistům později podařilo iden-
tifikovat. Střelbou na sebe však 
upozornil, objevily se další hlídky. 
Parašutistický velitel nadporučík 
Oldřich Pechal hlídce unikl a 
po dlouhém běhu se mu koneč-
ně podařilo dostat na Moravu. 
V noci z 2. na 3. dubna se Pechal 
konečně setkává s Mikšem a Ge-
rikem v hájence v Chřibských le-
sích, která patřila rodině Oldřicha 
Pechala. Dozvěděl se, že Gestapo 
o něm už ví. Zůstali v lese až do 
rána, kdy se rozdělili definitivně. 
Pechal s Mikšem a Gerikem už 
se poté nikdy nesetkali. 4. dubna 
Gestapo zatklo Pechalovu mat-
ku, otce, bratra a těhotnou sestru 
s manželem, o čemž však Pechal 
neměl sebemenšího tušení. Roj-
nice pročesávaly Chřibské lesy, 
Pechala ale pátrající nenašli, pro-
tože v  tomto lese coby chlapec 
trávil mnoho času, tudíž se v něm 
velmi dobře orientoval. Podařilo 
se mu několikrát změnit úkryt, 
kdy mnoho dlouhých chvil trávil 
také v  korunách stromů. Díky 
vzdálenému příbuznému se do-
stal přes Kyjov až do Bzence. Zde 
navázal kontakt s místním učite-
lem Antonínem Strakou, který 
jej v dobré víře napojil na Viktora 
Ryšánka a Karla Paprskáře. To 
ještě netušil, že padl do náruče 
velice nebezpečných konfidentů, 
kteří si takto významnou oběť 
nemohli nechat ujít. O této sku-
tečnosti nevěděl ani učitel Straka. 
Hlavní roli v dalším vývoji situace 
sehrál konfident Viktor Ryšánek, 
který se několikrát s  Pechalem 
sešel v  Bzenci a Ždánicích, kde 
tehdy Pechal nalezl útočiště na 
místní faře. Společně s  Paprs-
kářem se jim podařilo Pechala 
přemluvit, aby se přesunul do 

„bezpečnějšího úkrytu“, kterým 
byla chata příslušníka brněnské-
ho Gestapa Friedricha Jahna na 
brněnské přehradě v  blízkosti 
Kníniček. Nedůvěřivý Pechal 
nabídku nakonec akceptoval a 
přesun se uskutečnil 1. června. 
Na chatě však už čekali další čle-
nové brněnského Gestapa, kteří 
se marně pokoušeli z Pechala do-
stat mj. šifrovací klíč pro vysílání. 
Pechal neprozradil ani slovo. Ml-
čel. Nakonec rozhodli, že Pechala 
zatknou, netušili však, že se vy-
značuje ohromnou sílou a velkou 
odvahou. V okamžiku, kdy vzal 
Pechal do ruky šálek s kávou, do-
stal zezadu obuškem přes hlavu 
(tuto taktiku mělo Gestapo pře-
dem domluvenou). Byl omráčen 
a dva gestapáci mu nasadili svěra-
cí pouta. Pechal se však probral, 
pouta doslova roztrhl a začala 
velká rvačka. Paprskář ze strachu 
z chaty utekl, Ryšánek byl zraněn, 
ostatní gestapáky Pechal pře-
mohl. Zbývající překvapení při-
hlížející členové Gestapa museli 

přivolat posily (12 osob) ukryté 
v blízkosti chaty, aby se jim poda-
řilo Pechala zvládnout. V nastalé 
rvačce jich opět několik přemohl 
a zranil a ještě se mu podařilo zo-
hýbat další ruční pouta. Zázraky 
se však nedějí. Oldřich Pechal je v 
bezvědomí převezen nejprve do 
budovy řídící úřadovny Gestapa 
v Kounicově 70, poté do věznice 
v Kounicových kolejích. V labo-
ratořích Gestapa poté zkoumali, 
jak je možné, že někdo roztrhne 
ocelová pouta systému Schwarz. 
Oldřich Pechal byl v  Kounico-
vých kolejích umístěn do cely č. 6, 
spoután ve svěrací kazajce a nohy 
měl připoutané k posteli. Gestapo 

❷

❸

❶
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kalendÁrium

RUDolF TěsNohlíDEK 
(* 7. 6. 1882 Čáslav – † 12. 1. 

1928 Brno), 
brněnský no-
vinář, prozaik, 
populární au-
tor soudniček 
brněnských Li-
dových novin, 

beletrista a překladatel. Populár-
ním se stal pro svoji schopnost 
mistrně zachytit životní styl a 
osudy brněnských i mimobr-
něnských figurek z  periferie 
města a okraje společnosti. Jako 
soudničkář se také pravidelně 
zúčastňoval soudních přelíčení 
v budově trestnice na Cejlu č. 71. 
Rudolf Těsnohlídek měl velmi 
přísného otce, během studií mu 
zemřela matka a během svého 
života prožil mnoho tragických 
událostí, se kterými se nedokázal 
vyrovnat. Svůj život dobrovolně 
ukončil přímo v  redakci Lido-
vých novin v České ulici, kde se 
revolverem střelil do hrudníku a 
břicha. Je pochován na Ústřed-
ním hřbitově. V Černých Polích 
je po něm pojmenována ulice – 
Těsnohlídkova. 

AlENA hUsKoVá (*10. 6. 
1935 Litoměřice – † 6. 8. 2008 

Brno), vynika-
jící klavíristka, 
dirigentka a ko-
repetitorka ba-
letu brněnského 
Národního di-
vadla. Studovala 

v  Olomouci, Ostravě, Praze a od 
roku 1960 zakotvila v Brně. Man-
želem Aleny Huskové byl krum-
vířský kontrabasista Karel Kopřiva 
(1930–2004). Sňatek uzavřeli v roce 
1962. V letech 1965–1967 pobýva-
la se svojí rodinou v Havaně. Karel 
Kopřiva zde působil jako sólový 
kontrabasista kubánského Národ-
ního symfonického orchestru. Na 
přání kubánského ministerstva 
kultury se celá rodina do Havany 
vrátila ještě v roce 1971. Alena zde 
pořádala četné koncerty. Po návra-
tu do Brna pokračovala ve své do-
savadní činnosti a také se věnovala 
práci inspicientky. Hrála na cem-
ballo, zvonkovou hru a varhany. Za 
svou uměleckou činnost obdržela 
medaili Bedřicha Smetany. 

K
lobouky D

antesVíce info. v prodejně 
v pasáži Omega na nám. Svobody

Akce platí 15.–30. 6. 2020

KUPTE SI DVA KLOBOUKY, 
TŘETÍ DOSTANETE ZA KORUNU! 
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Obětavý velký vlastenec Oldřich Pechal se na-
rodil 12. 5. 1913 na statku v  Osvětimanech 
(okr. Uherské Hradiště), své dětství strávil ve 
Vřesovicích, kde jeho otec pracoval jako haj-
ný. Gymnázium vystudoval v Kyjově. V roce 
1937 úspěšně absolvoval Vojenskou akade-
mii v Hranicích na Moravě. Jeho nadřízení se 
shodli na tom, že Oldřich byl dobrosrdečný, 
málomluvný, velmi pilný, ukázněný, spolehli-
vý, rozhodný a svědomitý. Po okupaci odešel 
do Polska, kde vstoupil do cizinecké legie. 
Koncem května 1941 prodělal jako jeden 
z  prvních československých vojáků na letišti 
Ringway u Manchestru parašutistický výcvik 
a byl vybrán k dalším speciálním výcvikům. 
Šifrování, dešifrování, konspirační výcvik… 
Na kyjovském gymnáziu a v  rodných Osvě-
timanech mu byla odhalena pamětní deska. 
Statečné chování nadporučíka Oldřicha Pe-
chala si zaslouží obdiv, a to i přesto, že se mu 
nepodařilo splnit úkol, se kterým byl vysazen 
ve své vlasti. Osudnou se mu stala konfident-
ská síť. 
Arnošt Mikš (1913–1942). Nalezl spojení s nad-
poručíkem Adolfem Opálkou, s  nímž až do 
svých posledních dnů pracoval. Při přestřelce 

s četnictvem, kdy se pokusil na Křivoklátsku 
vyzvednout ukrytý operační materiál skupiny 
BIVOUAC, byl těžce zraněn. V noci se sám 
zastřelil.
Viliam Gerik (1920–1947) se poté vydal na čet-
nickou stanici a začal spolupracovat s Gesta-
pem. 29. 4. 1947 byl Mimořádným lidovým 
soudem uznán vinným ze zločinu vojenské 
zrady a odsouzen k trestu smrti. 
Karel Paprskář (1895 – 1965?) pocházel z Dol-
ních Kounic. V létě 1940, kdy byl zatčen pro 
ilegální činnost, začal spolupracovat s Gesta-
pem. Ovládal několik jazyků, Gestapo jej vy-
užívalo pro úlohu fiktivního „velitele ilegální 
organizace“, zejména dostával úkoly k podpo-
ře volavčí sítě vytvářené Viktorem Ryšánkem. 
V květnu 1944 přešel na stranu odboje a pro-
zradil Josefu Robotkovi veškeré údaje o volav-
čí síti Viktora Ryšánka. Toto mu zachránilo 
život. Po válce byl zatčen a odsouzen k doži-
votnímu těžkému žaláři. V roce 1955 mu byl 
díky prezidentské amnestii trest snížen na 25 
let. Po dvaceti letech (1965) mu byl zbytek 
trestu prominut. Poté bydlel ve Výstavní č. 7. 
Přesné informace o jeho úmrtí zatím nejsou 
známy. 

Viktor Ryšánek (1902–1946), Brňan narozený 
v  Bratislavské ulici, začal s  Gestapem spolu-
pracovat v lednu 1940. Byl použit jako jeden 
z  prvních konfidentů vůči Obraně národa. 
Vytvořil tzv. volavčí síť, která předstírala od-
bojovou činnost, ve skutečnosti pracovala pro 
Gestapo. Po válce byl zatčen a 7. 10. 1946 na 
Cejlu popraven. 
Friedrich Jahn (1898–?) se narodil v  Brně. Na 
řídící úřadovně Gestapa působil prakticky od 
začátku války. Proslul svými krutými metoda-
mi, které uplatňoval při výsleších. Měl velmi 
hrubou povahu a dokonce nebyl oblíben ani 
u ostatních gestapáků. Chata na brněnské pře-
hradě, kterou poskytl k zatčení Oldřicha Pe-
chala, byla jeho soukromým majetkem. Kon-
cem války zřejmě padl do amerického zajetí. 
Jeho další osudy zatím nejsou známy. 
Plukovník generálního štábu Českosloven-
ské armády Josef Robotka (1906–1952) byl 
významným účastníkem protinacistického 
odboje a zakladatelem Rady tří. Bydlel v Alfa 
pasáži. Po únorovém převratu byl popraven 
komunistickým režimem. Po listopadu 1989 
byl rehabilitován a in memoriam povýšen na 
generálmajora. 

❺

❹

❻ ❼ ❽

❶	 Nadporučík Oldřich Pe-
chal

❷	 Fotografie z falešné legi-
timace Oldřicha Pechala 
na jméno Oldřich Pešar 
z dubna 1942. Tehdy si 
pozměnil svůj zevnějšek

❸	Handley Page Halifax, 
RAF 1942

❹	 Kounicovy koleje – po-
hled od Mučednické 
(tehdy Mayergasse)

❺	 Četař Viliam Gerik
❻	 Vladimír Škacha v roce 

1946 v Brně
❼	 Rotmistr Arnošt Mikš
❽	 Jan Zemek těsně po válce

z něj mělo strach, byla zavedena 
mimořádná opatření. Byl vysta-
ven mučení, které by zlomilo kaž-
dého. Prožíval nepředstavitelný 
sadismus. Přesto nepromluvil ani 
slovo, neprozradil jediné jméno. 
Nepromluvil ani poté, co mu 
přivedli ukázat celou jeho rodi-
nu. Všichni jeho blízcí byli brzy 
nato v Kounicových kolejích pod 
okny cely č. 6 popraveni. 30. 6. 
1942 byl Oldřich Pechal odsou-
zen k trestu smrti. Byl převezen 
do koncentračního tábora Mau-
thausen a 22. 9. 1942 popraven 
oběšením. Pochován je zřejmě 
v masovém hrobu koncentrační-
ho tábora Mauthausen. 

Řidičské 
rukavice 
– skvělý dárek 

pro gentlemany 
a krále silnic.

A TO NENÍ VŠECHNO! 
Více na: www.kvalitnirukavice.cz  

Tel.: 603 249 729

Tradiční česká výroba A TO NENÍ VŠECHNO! Tradiční česká výroba A TO NENÍ VŠECHNO! Tradiční česká výroba

777 122 009

vám zajistí na tel.
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Brněnská
Nej

	 vždy	čerstvě	pražená	káva
	 z	nejlepších	plantáží	světa

	 jednodruhové	kávy	(100%
	 arabica)	i	vyvážené	směsi

	 zážitkové	degustace	kávy

	 kávové	speciality	od	mistrů

	 prvotřídní	moravská	vína,
	 domácí	dortíky	a	další	
	 vybrané	lahůdky

	 jedinečné	kávy	
	 pro	restaurace	a	kavárny

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť

po–pá: 15–22 h
so–ne: 14–22 h

tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

kopi Joss
Pavel
kosta

kavárník, pražírník
a degustátor

kávy

Sloupek o kávě

Šedesátá léta, květinové 
děti, naděje, snění a  … přece 
káva! V  jedné jakartské ka-
várně započali již tehdy s  di-
vokou přípravou kávy. Místní 
káva, běžně připravená, už 
nedokázala oslnit, proto přišli 
s  netradiční přípravou a  byla 
na  světě „bublající káva“ - 
Kopi Joss. Syčí, prská a  bub-
lá – káva, do  které při nalití 
do šálku vhodíte kousek řeřa-
vého uhlíku, předvede vizuál-
ní efekt, ale také přimísí další 
chuť. Ucítíte nejen typickou 
kávovou vůni a popelavý ná-
dech, ale také stopu sladkého 
karamelu, uhlí sníží kyselost 
a  vystoupí čokoládovější tóny 
a  částečně i  pojme kofein, 
takže bude maličko slabší 
a  jemnější. Máte-li odvahu, 
zkuste některý teplý letní den 
tento netradiční zážitek z pra-
vé indonéské kávy doma nebo 
ve své oblíbené kavárně.

Zakladate-
lem prvního 
antikvariátu 
na území měs-
ta Brna byl 
knihkupec a 
nakladatel Ar-

nošt Píša (1865–1950). Byl zároveň 
zakladatelem druhého českého 
knihkupectví v  Brně (1. 3. 1898). 
Antikvariát byl zpočátku součástí 
jeho knihkupectví. Prodejna se od 
roku 1898 dvakrát stěhovala, až se 
v roce 1913 usadila natrvalo v Čes-
ké ulici (tehdy Rudolfsgasse) č. 28. 
Již sedmdesátiletý Arnošt Píša pře-
dal v roce 1935 svůj podnik svému 
synovi Miloslavovi. Miloslav byl za 
protektorátu vyšetřován gestapem 
a dokonce vězněn v  Kounicových 
kolejích. V roce 1949 Miloslav svůj 
podnik nabídl nakladatelství Orbis a 
díky tomu tehdy vznikl největší an-
tikvariát na Moravě! Fungoval až do 
února 1992. Celá budova byla poté 
zbourána a nahradila ji novostavba 
banky. Arnošt Píša byl synem rol-
níka, byl členem veslařského klubu 
v Brně. Manželka Marie byla ženou 
v domácnosti. Jejich zřejmě posled-
ním bydlištěm byl Úvoz. 

Pár dnů po návratu mojí ma-
minky do  Prahy, začal tatínek 
jednat. Přijel rychlíkem do Brna 
a osobně dohlédl na to, že jsem 
se „definitivně“ vrátila k  tetě 
Slávce a  Bezdíčka dal dokonce 
hlídat detektivem. Musela jsem 
posbírat všechny věci z Bezdíč-
kova bytu, popadnout kufřík 
a tepich a slíbit, že už budu hod-
ná (samozřejmě na nějaký čas). 
Byl rok 1940, kdy šéf činohry 
pražského Národního divadla 
Jan Bor přijel do Brna režírovat 
svou dramatizaci románu Ivana 
Andrejeviče Gončarova Strž. 
Obsadil mě do  druhé hlavní 
ženské role – Věročky. Za  pár 
dní jsem dostala doporučený 
dopis z  ředitelství pražského 
Národního divadla s  nabídkou 
na  angažmá. Všechno ve  mně 

zajásalo. V  Brně se v  té době 
nad českým divadlem stahovala 
mračna a bylo jen otázkou času, 
kdy bude zavřeno. Bezdíček 
v Praze už pár týdnů pracoval, 
takže by se vyřešil i můj soukro-
mý život. Jakmile jsem přijela 
do Prahy, šla jsem za Bezdíčkem 
a řekla jsem mu, že si ho vezmu. 
Bezdíček komentoval moje roz-
hodnutí stoickým „No koneč-
ně!“ V  červnu roku 1941 jsme 
šli na radnici. Obdivovala jsem 
Bezdíčkovo rozhlasové myšlení, 
jeho pracovní metody, byl zkrát-
ka velmi oblíbeným a  zároveň 
respektovaným režisérem a au-
torem. Pouhých dvaašedesát let 
mu bylo, když jsme ho doprová-
zeli na poslední cestě. Jeho srd-
ce, kterým procházelo všechno, 
co vyšlo z  jeho mozku i z  jeho 

rukou se unavilo a  přestalo bít 
velice předčasně. Po  9 letech 
se na  paní Vlastu opět usmálo 
štěstí. Slavný a neodolatelný Bo-
houšek Záhorský (1906–1980) 
se konečně vyjádřil. Bohoušek 
měl přezdívku „bonbónek“, byl 
tak sladký, a  ač postavy malé, 
když někam vešel, lidé se otáčeli. 
Dovedl se chovat, políbit dámě 
ruku, odsunout židli a pokaždé 
vedl zajímavé konverzace. 21. 7. 
1971 si s  Vlastou řekli své ano. 
Bohoušek byl vynikajícím ku-
chařem, gurmánem a  společní-
kem. S posledním baronem, jak 
byl často nazýván, prožila Vlasta 
Fabianová (1912 – 1991) v bytě 
na nábřeží vedle pražského Ná-
rodního divadla velmi harmo-
nické manželství až do Bohouš-
kových posledních dnů. 

Paní profesorka Vlasta Fabianová vzpomíná II.

Josef Bezdíček – první manžel Bohuš Záhorský – 
druhý manžel

Oblíbená profesorka 
Vlasta Fabianová

N e r a d o s t n é  s e t k á n í  a n e b  J a k  t o  b y l o 

p ř e d  1 0 0  l e t y  z a  č a s ů  š p a n ě l s k é  c h ř i p k y

 Roušky tehdy nosili všichni

 Celá rodina v rouškách včetně kočičky

 Elegance s rouškou

 Dámy v rouškách

 Bobyové s rouškami
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Hlavním smyslem pohos-
tinských zařízení jsou bez-

pochyby jejich hosté. V minu-
losti bývalo jistým specifikem, 
že k sobě měli hosté jaksi blíže 
a více si důvěřovali. Navíc býva-
lo pravidlem, že lidé chodívali 
pravidelně do  jednoho podni-
ku, díky čemuž se po čase všich-
ni navzájem poznali. V součas-
nosti se můžeme setkat zásadně 
se třemi typy hostů, co se jejich 
kvantity týče. Zřejmě nejčastěji 

ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

s dvojicemi (zpravidla milenec-
ký pár nebo dvě ženy „štěbetají-
cí“ po práci u kávy či vína), dále 
s většími skupinkami (obvykle 
mužů večer sedících u  piva) 
nebo stále častěji i  se solitéry 
sedícími s notebookem, což je 
umožněno narůstajícím po-
čtem podniků s  wi-fi připoje-
ním, které postupně téměř zcela 
vytlačily dříve tak populární in-
ternetové kavárny. Lze předpo-
kládat, že v blízké době budou 

mít všechny podniky wi-fi, díky 
čemuž dojde k  jistému zkom-
fortnění podniků. Zároveň to 
však bohužel povede k dalšímu 
odcizení lidí, poněvadž místo 
toho, abyste si vykládali s  ně-
jakým skutečným člověkem 
z masa a kostí, tak budete ko-
munikovat se svým „miláškem“ 
notebookem. Oproti minulosti 
se poměrně razantně změnila 
například i  „struktura“ hostů. 
Do  pohostinských zařízení již 

to bylo zamlada. Podstatnou 
většinu hostů nicméně tvoří vy-
sokoškolští studenti, což je dáno 
zejména tím, že je Brno vyso-
koškolské město, a že ke studiu 
přirozeně patří zábava. Poslední 
zásadní odlišností je v  tomto 
směru rozdělení podniků dle 
společenského postavení hos-
tů. Jak uvádí Leopold Masur, 
v dobách dávno minulých bylo 
jasně stanoveno, že například 
do  hostince U  bažanta chodí-
val pravý brněnský střední stav, 
do hostince U bílého kohouta 
zase chodívaly pouze nejlepší 
vrstvy obyvatelstva a  hostinec 
U  černého medvěda byl vy-
hledáván příslušníky šlechty. 
S  podobným rozdělením se 
v současnosti již nesetkáme, po-
něvadž i ten „nejchudší“ člověk 
si může jednou za  čas dovolit 
večeři v dražší restauraci…

nechodí pouze muži po  prá-
ci, aby díky alkoholu, žertům 
či zpěvu zapomněli alespoň 
na  pár hodin na  všechny své 
strasti. V současnosti navštěvují 
pohostinská zařízení všechny 
věkové i  sociální vrstvy oby-
vatelstva, a  to z  nejrůznějších 
příčin. Od  důvodů společen-
ských, přes zábavu, obchodní 
schůzky, školní srazy, oslavy, 
nalezení partnera, zatancování, 
zazpívání, až po  přečtení no-
vin, najezení a napití (či opití). 
Setkat se přitom můžeme jak 
s malými dětmi, které stále čas-
těji doprovázejí své maminky 
do kaváren, tak s mladistvými 
jak na diskotékách a ve fast fo-
odech mrkají po svých láskách. 
Setkat se můžeme dokonce 
i  s  postaršími manželskými 
páry jak v  restauraci u  dobré 
večeře a  vína vzpomínají, jaké 

Chlebíčky, minichlebíčky, 
jednohubky, kanapky, 
předkrmy, 
obložené mísy a talíře,
bagety, saláty.
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www.lahudka-brno.cz

Petra Marcová Adresa:
Přemyslovo nám. 8 

Brno-Slatina
Tel.: 603 269 611

Otevřeno: po, út, st 6–14 h
čt, pá 6–16 h, so 8–9.30 h

Zlatnictví 
 Marcela 
Lurská
Adresa: Veveří 32, Brno • Tel.: 777 687 109
Otevřeno: po 10–17 h, út–čt: 10–16 h, pá zavřeno

Opravy zlatých 
a stříbrných šperků
Zakázková výroba
Rytecké práce

www.zlatnictvi-lurska.cz

• Dbáme na pohodlný střih a kvalitu
•Každý kus z naší dílny je originál

•Materiály jsou především přírodní

• Dbáme na pohodlný střih a kvalitu
•Každý kus z naší dílny je originál

•Materiály jsou především přírodní

T e l . :  7 3 6  2 2 6  8 2 8 N a j d e T e  N á s  v  p ř í z e m í 
a l f a  p a s á ž e

Děkujeme, 
že podporujete 
          českou 
             výrobuBuďte         kočka!

Hosté brněnských pohostinských zařízení

Polibek bez kníru je jako 
biftek bez hořčice

•Nabízíme sudová a lahvová vína od moravských vinařů.
•Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!

ÚTulNá viNoTéka
          u Terezky

Grohova 17, Brno • Otevřeno každý den
Najdete nás na facebooku: facebook.cz/prodejvinasdegustaci

Doušek vína od Terezky, 
       na světě je rázem hezky!
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{{{{		Co Se CHYStá NejeN V BRNĚ   }}}}

prvorepuBlikové 
sladké 
mÁmenÍ

Vinné čtverečky
Piškotový plátek naplní se 
horkým vinným žloutkovým 
krémem a vychladlý rozřeže 
se na čtverečky, pak na každý 
čtvereček přilepí se pět zrnek 
hroznového vína a potáh-
ne agarovým želém. Strany 
omočí se v  řídké čokoládě. 
Pochutnáte si! 

Volejte: 607 093 730
Pište: personalnibrno@avesplus.cz
Nebo přijďte na osobní schůzku:
po–pá 8–16.30 h Brno–Židenice, Uzavřená 5

STRÁŽNÉ,VRÁTNÉ, 
OSTRAHU, RECEPČNÍ 
A PRACOVNÍKY ÚKLIDU

Bezpečností služba přijme na své
zakázky Brno a okolí osoby s částečným
či plným invalidním důchodem nebo osoby 
se zdrav. omezením (ČID,PID,OZZ)
na HPP, zkrácený nebo plný úvazek:

Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech + motivační odměny

hřbitovní – Kounicova
Víte, že až do roku 1883 dolní část 
dnešní Kounico\vy a horní část 
Žerotínova nám. zaujímal městský 
hřbitov u Panny Marie Pomoc-
né? Proto dnešní Kounicova, která 
vznikla koncem roku 1839, nesla 
název Leichenhofgasse (Hřbitovní 
ulice), později Friedhofgasse (Hřbi-
tovní). Bývalý hřbitovní pozemek si 
pronajal měšťan Eitenberger, který jej 
nechal posléze rozparcelovat, a zača-
ly se zde stavět nové budovy, z nichž 
některé stojí dodnes. S trochou nad-
sázky by se dalo říct, že Krajský úřad 
stojí vlastně na hřbitově. 

perlička na zÁvěr

Lída Baarová děti bohužel nikdy 
neměla. Při natáčení filmu Masko-
vaná milenka (1940) si zamilovala 
malou Janičku Konupkovou z Brna, 
která jí v tomto snímku hrála coby 
pětiletá šlechtickou dceru Leonku. 
Trávila s ní mnoho času i mimo na-
táčení. Loučení bylo tehdy pro obě 
opravdu velmi těžké. Setkaly se až 
po  mnoha letech, to už ale nebylo 
ono. Malá Janička se sice objevila 
pouze v  jediném filmu, měla však 
takové štěstí na režiséra (Otakar Vá-
vra) a na filmové rodiče (Lída Baa-
rová a Gustav Nezval), že si možná 
ještě dnes tu malou roztomilou dí-
venku z Maskované milenky leckdo 
vybaví. Janička byla tehdy vybrána 

z dvouset uchazeček o tuto exkluziv-
ní roli. Jana Viktorínová – Konupko-
vá se narodila 3. 8. 1935 v Brně, se 
svými rodiči bydlela v Botanické č. 
54. Její otec Vladimír Konupka byl 
hlasatelem a  režisérem brněnského 
rozhlasu, člen činohry brněnského 
Národního divadla, konferenciér 
a zakladatel kabaretní dvojice KO – 
KO (Kosina – Konupka). Ovládal 
angličtinu, němčinu, francouzštinu 
a  také esperanto. Maminka Cecílie 
Konupková, přestože byla v domác-
nosti, měla velké umělecké nadání. 
Jak Jana sama po letech říkala: „Otec 
chtěl mít v  rodině aspoň jednoho 
komedianta. Tím jsem měla být já. 
Letní prázdniny jsme od r. 1938 pra-
videlně trávívali ve Škrdlovicích u je-
zera Velké Dářko. Každé léto se tam 
scházeli četní herci z Brna a Prahy. 
Mimo jiné i František Kreuzmann, 
který mě tehdy u jezera oslovil a do-
poručil Otakaru Vávrovi. V  den 
mých pátých narozenin jsem dostala 
povolání  k natáčení filmu Maskova-
ná milenka. To byl dárek k naroze-
ninám! Vlastně to celé byla náhoda. 
Ve stejné době se točila také Babička 

a filmaři hledali představitelku Adél-
ky. Na tuto roli jsem ale byla už moc 
veliká.“ Paní Jana nerada vzpomí-
nala na  jednu nepříjemnou situaci 
z natáčení, kdy se někdo z přihlížejí-
cích v ateliéru hlasitě zeptal, čí že je to 

dítě, a druhý na to hlasitě odpověděl: 
„Goebbelsovo“. To už byly následky 
protektorátu a  styků Lídy Baarové. 
Jana se před filmovou kameru už 
nikdy bohužel nepostavila. V  roce 
1969 se svým manželem emigrova-
la do Německa a v roce 2005 odešla 
za svou dcerou do Kanady. Všeobec-
né známé mezníky osudu Lídy Baa-
rové zde není třeba rekapitulovat. 

ČeSké korUnovaČnÍ klenotY 
na dosah v letohrádku Mitrovských 
už jen do 28. června 2020! 
Do 28. června si nejen milovníci naší historie 
mohou prohlédnout výstavu věnovanou pří-
běhu českého korunovačního kompletu. Ten 
se začal psát spolu s Karlem IV., který nechal 
zhotovit jedinečnou Svatováclavskou korunu, 
k níž pak byly přidány další vzácné předměty, 
které dnes tvoří základ svatovítského pokladu 
nevyčíslitelné hodnoty. V  průběhu staletí se 
u moci střídali panovníci, kteří měli vliv ne-
jen na  současnou podobu našeho státu, ale 
také klenotů samotných. Středověké insignie 
(koruna, žezlo a  jablko) byly používány při 
korunovacích českých králů až do  počátku 
17. století a  naposledy je s  nimi vyobrazen 
císař Matyáš Habsburský. V  průběhu třice-
tileté války se pak žezlo a  jablko dostaly na-
trvalo do  Vídně, kde jsou uloženy dodnes. 
Současné žezlo s  jablkem byly vyrobeny až 
pro soukromou reprezentaci Ferdinanda I. 
Habsburského. Současný známý trojkomplet 
poprvé použil při korunovaci až Ferdinand II. 
Svatováclavská koruna zůstala jeho oficiální 
součástí pro svůj nezměrný historický i sym-
bolický význam. Mistrovskou repliku Českých 
korunovačních klenotů a  meče je výjimečně 
možné vidět také s  mistrovskou replikou 
středověkého žezla a  jablka Karla IV. Svato-
václavská koruna se tak pomyslně po čtyřech 
stoletích setká na  jednom místě v  původní 
soupravě i s korunovačním mečem. 

Vila Lőw-Beer hledá pamětníky domova mládeže
Na ulici Drobného 22 (dří-
ve vila Fuhrmann, dnes vila 
Löw-Beer) fungoval mezi lety 
1954 až 2012 Domov mláde-
že. Za 58 let existence prošly 
jeho dveřmi stovky mladých 
slečen a chlapců. Podělte se i 
o své vzpomínky v probíha-
jícím orálním výzkumu Vily 
Löw-Beer v Brně. Co zname-
nalo pro secesní vilu zřízení 
školského zařízení? Jaká pra-
vidla byla na internátu nasta-

vena? Jak ve vile plynul život 
napříč desetiletími? Odpově-
di nejen na tyto otázky při-
nese výzkum o každodenním 
životě v  Domově mládeže, 
který v  současné době pro-
bíhá pod vedením historičky 
Jany Černé. Postupně krysta-
lizuje obraz o tamním životě, 
který navzdory nesvobodné 
době poskytl svým obyvate-
lům harmonické a  rodinné 
prostředí. Výsledky výzkumu 

zřejmě na podzim předsta-
ví výstava v  galerii Celnice. 
Pokud jste ve vile bydleli a 
máte zájem podělit se o své 
vzpomínky, napište e-mail 
kurátorce a historičce Janě 
Černé:  j.cerna@vila.mbrn.cz. 
Vítáni jsou zejména pamět-
níci, kteří v Domově mládeže 
bydleli na přelomu 50. až 60. 
let a na konci 70. let minulé-
ho století. www.vilalowbeer.
cz. Tel.: 544 544200. 

Vzhledem k mimořádnému ohlasu soutěže májoVÉ HáDáNÍ z minulého čísla 
jsem se rozhodl vám něco nejen o této milované i zatracované divě prozradit

Maskovaná Lída Baarová

Pětiletá Janička Konupková

Děvčata v okně 
svého pokoje – 
konec 60. let
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Operní pěvkyni Marii Steinerové (1923 – 2019) vždy záleželo na tom, aby se nejen doma mluvilo česky. 
Ona sama ovládala více či méně italštinu, francouzštinu, angličtinu a němčinu. Vnučka Jana, která vyrůstala v 
Berlíně, se musela na prázdninách u babičky v Brně pilně učit české říkanky: „Až já budu veuká, bude ze mě 
seuka, přijďte k nám, já vám dám, plný krajáč muéka…“ Přednášela, zpívala a nebyla si vědoma veselé situace. 
Něco podobného se vyskytlo o několik let později, když pravnuk Jussi a pravnučka Tilda, kteří žijí v Curychu, 
zazpívali: „Mauičká su, husy pasu, tancovaua bych já, až se třasu…“ Zřejmě těm všem malým vyhovovalo ha-
nácké nebo valašské nářečí, což by snad ukazovalo na vliv příbuzenstva ze Zlína. Samozřejmě, dnes už všichni 
ví, že se v Brně jezdí šalinó. Marie Steinerová zanechala mnoho vzpomínek nejen v rámci rodiny, ale i ve 
velkém okruhu známých, přátel, operních fanoušků, jejích žaček a žáků, stejně jako v celé hudebně a kulturně 
se zajímající brněnské veřejnosti. Je držitelkou Ceny Emy Destinové na Pražském Jaru 1954, Ceny Thálie 2004 
za celoživotní operní mistrovství, Ceny DIVA za ztvárnění Janáčkovských postav 2008, Ceny Senior Prix 
2004, Ceny Thálie za celoživotní mistrovství v kategorii opera 2004, Ceny Eduarda Hakena 2013, v roce 2009 
byla uvedena do Síně slávy ND Brno. Až do svých posledních dní bydlela v ulici Tvrdého č. 8. Měla život ráda. 

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ DámY
Významná operní pěvkyně, pedagožka, filmová a činoherní 
herečka, filmová dcera Vlasty Buriana a vynikající kuchařka

Vlasta Burian, principál

Maruška v roce 1942

Vítězslav Vejražka, 
kolega

Píšeme na Pokračování

Hádanka pro fajnšmekry

Rudolf Těsnohlídek

Rudolf Těsnohlídek 
(1882–1928)

Šli jsme se podívat. Neby-
lo to před naším domem, ale 
před četnickou stanicí, která 
byla přes jedno stavení. Stál 
tam hlouček lidí, kteří na  mě 
pokřikovali, Milane, budeš 
mít sestřičku. To přinesli Tesař, 
Koudelka a  otec na  četnickou 
stanici Bílovické jezulátko. 
Za  parných dnů jsme se cho-
dívali koupat do  řeky. Pokud 
jsme chodili, tak jsme se kou-
pávali pod Šišovou u  skály, 
v  Čimčirýnkovi Vodníkova 

tůň. Tam jsem se naučil pla-
vat. Jednou jsem se tam topil, 
když mě podtrhnul proud vody 
a  otloukal mne o  kameny. 
Tehdy mě jedna z  tet vytáhla 
za  ruku. Později jsme chodí-
vali s otcem nad Bílovice nad 
splav na  sokolskou plovár-
nu. Většinou jsme si vypůjčili 
lodičku a  jezdili jsme proti 
proudu do jiné tůně se koupat, 
která je popisována v  Čimči-
rýnkovi jako tůň Šumišimy. 
Naproti tůně za  tratí stával 
strážný domek, kde dřív slou-
žíval můj děda Kutil. Tam se 
narodila moje matka. V  této 
tůni se jednou topila nějaká 
šlechtična. Děda ji vytáhl. 
Za to byl vyznamenán císařem 
Fr. Josefem za statečnost a do-
stal hodinky, které se nataho-
valy ještě klíčkem. Tam jsme 
bývali s  tatíčkem sami. Oby-
čejně býval unavený, tak si tro-
chu zdřímnul. Za  to, že jsem 
z něho odháněl mouchy, když 
si odpočinul, vyprávěl mě, nej-
víc o Čáslavi, o svém dětství. 

(Pokračování příště) 

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.✒ ✒

Nejlepší 
zákusky
a dorty
Veveří 14, Brno 
tel.: 541 211 372 
Libušina třída 19
Brno-Kohoutovice
tel. 601 522 397

Víte, který úzký nájemný dům 
z  roku 1904 zdobí tito dva vou-
satí pánové s  hrozny na  hlavě? 
Koukají do  ulice, která navazuje 
na Josefskou, číslo domu je sudé 
a nejen vousy mají zlaté! Dvojice 
maskaronů je umístěna mezi 1. 
a 2. poschodím a vchod do domu 
je značně posprejovaný. Už víte?

Volejte nebo pište
na 777 122 009.☎

STŘECHY OD KŮLNY AŽ PO STODOLU
PERGOLY, CHATY, VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE, ZASTŘEŠENÍ

HR WOOD, Žatčany 43, 664 53 Žatčany 
Tel.: 731 320 276 • hrwood@hrwood.cz • www.hrwood.cz

Marie Steinerová
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Tyto noviny jinde než 
v Brně neseženete

BRNĚNštÍ
mILáčCI

Kohoutovický kohout tvrdí: „Je 
nás málo, ale existujeme!“

Jára o tom něco ví... 

1905 – 1960 – 2020 1905 – 1960 – 2020

ŠKODA – luxus s historií
1905 – 1960 – 2020

1905 – 1960 – 2020

Václav Laurin 
(1865–1930)

Václav Klement 
(1868–1938)

Emil Škoda 
(1839–1900)

Váš autorizovaný prodejce 
vozů ŠKODA

AUTONOVA BRNO, spol. s r. o.
Masná 418/20, 602 00 Brno

Tel.: +420  543 42 42 11
www.autonova.cz

Mýdlo 
s jelenem 
a drogerie 
na Orlí jsou 
s vámi více 
než 100 let!

Příští číslo vyjde 1.července 2020

Vtip
Hernajs, vašnosti, 
to ale bylo parádní. 
Ale s vodpuštěním: 
Dá to moc učení, 
než se jim to takle 
našup povede?

tak to má být

Kupte si dva klobouky, 
třetí dostanete 

za korunu! 
15.–30. 6. 2020 

v prodejně klobouků 
v pasáži Omega 
na nám. Svobody 
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